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A VIRÁGKÖTŐK, VIRÁGKERESKEDŐ VÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZAKMAI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS SZAKMAI LAPJA



www.florahungaria.hu

A H O L 8 5 0  V Á L L A L K O Z Á S

TEL JES KÍNÁLATA VÁRJA
KELET-KÖZÉP-EURÓPA LEGYNAGYOBB VIRÁGPIACA, A LEGTELJESEBB  

MAGYAR ÉS IMPORT VÁGOTT ÉS CSEREPES, BALKON, EGY- ÉS KÉTNYÁRI  
DÍSZNÖVÉNY, VALAMINT KELLÉKVÁLASZTÉKKAL.

Iratkozzon fel hírlevelünkre! °

Nyitva tartás:
Nagypiaci napokon, hétfőn és csütörtökön: 09.00–18.00 óráig.

Szerda, szombat: 08.00–18.00 óráig.
Vásárlás az eladókkal történő előzetes egyeztetés alapján.
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2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 1/A
Telefon: +36 24 550 550
Fax: +36 24 550 551
E-mail: flora@florahungaria.hu
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congratulati ons – egyesületi  oldalak

Versenyhelyzet – Split, 
újabb magyar érem
esküvő hangulatf ényben. 
„Amikor egy barát megnősül”
Miért szeressük az alkotóműhelyt?!
Könnyed és bohókás – virágkötészet 
lépésről lépésre
Az origó – Hírek a Flora Hungaria 
Nagybani Virágpiacról
Pénzt hozó ti ppek – 
Szeretem az anyukámat!
Hazai – A zöld 50 árnyalata
Kötözött  színvilág – virágkötészet 
lépésről lépésre
Virágkehely – virágkötészet 
lépésről lépésre
Nagy siker volt az első „Fogadj örökbe 
egy virágcsokrot!”-nap
best Seller – Tökéletes ajándék minden 
alkalomra

üzleteljünk – „Tone in tone”
Mesterségem címere – Mit készít jános 
fából a virágkötőknek? A válasz egysze-
rű: „mindent is”!
jártunkban-keltünkben – A virágos Kína

Világhódító magyarok – londonban 
van virágüzletem
A természet színorgiája az őszi termék-
kínálatban, és kegyelet egy kicsit 
másként

RövidEN, TöMöREN, viRÁgoSaN

„TeHáT A KÖVeTKeZő oldAlAKoN beSZáMoluNK A 

SZAKMáNKAT ÉriNTő KiállÍTáSoKról, VerSeNyeKről“

eme pár sornak mindig az a lényege, hogy röviden, tömören 
bemutatva a magazint, képet kaphassunk a tartalomról.
ez általában már az első mondatnál megdől, hiszen annyi, de 
annyi információ van, amit szeretnék veletek megosztani, hogy 
azonnal belekezdek a „mesélésbe“.
Nos, most nem így lesz! Most ezt a pár sort arra használom, amire 
való, legalábbis szerintem: bemutatom a következő oldalakat!
Sokan nem tudják, de komoly elgondolás (köszönet érte Tóth 
Zsuzsinak) van a magazin hasábjai mögött .
Kitalálni a rovatokat, címeket és alcímeket, elmélyült és nagyon 
sok munkát igénylő feladat. ezeket többnyire az adott  év első 
lapszámát megelőzően, éves terv alapján tervezzük, készítjük. 
ezek után ezeken a „mesteroldalakon” át haladva töltődnek meg 
tartalommal az újság lapjai, hogy végeredményként ezt a szín-
vonalas és tartalmas magazint tarthassa a kezében az olvasó! 
Külön köszönet minden tagunknak, aki tagdíjával támogatja a 
megjelenésünket és minden hirdetőnknek, akik nélkül termé-
szetesen nem tudnánk kivitelezni ezt az álmunkat!
Tehát a következő oldalakon beszámolunk a szakmánkat érintő 
kiállításokról, versenyekről, illetve az elmúlt pár hónap törté-
néseiről. bemutatjuk Kunfalvi Melinda (Meme) horvátországi 
szereplését, majd a közelgő mestervizsgáról is sokat mesélünk,
és friss információk a iii. Magyar Virágkötészeti  bajnokságról!
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VVVMSZE

? Boros Atti  la, VVVMSZE-elnök
Nos, az év kiemelt projektje a 2015-ös mesterképzés, mely gőzerővel halad, 
és lassan itt  a bűvös szeptember, amikor mindenki számot ad tudásáról, és 
ebben az újragondolt rendszerben – reményeink szerint – sikeres vizsgát 
tesz. Nagyon sokan kérdezik, hogy valóban szükség  van-e ennyi mesterre? A 
válaszom: igeN! Több okból is. Az egyik és talán legegyértelműbb az, hogy a 
szakma olyan képviselőivé válhatnak, akik a jövőbeni eseményeken, rendez-
vényeken megjelenve, új színt adhatnak ezen alkalmaknak, emellett  kibővített  
tudástárukkal a saját és üzletük feljesztését is elősegítheti k.

A másik és legalább ennyire fontos ok az, hogy ők nevelheti k ki részben a 
szakma további képviselőit, hiszen az új rendelkezések alapján nekik lesz erre 
jogosítványuk a duális szakképzés keretén belül.

Sorolhatnám az előnyöket, de ezekkel az van ti sztában 
igazán, aki részese a képzéseknek és annak a valóban 
lelkes csapatnak, akik évről évre vállalják a sok tanu-
lással, fejlődéssel járó kihívásokat. 

Az is nagyon fontos, hogy tapasztalatom szerint 
az, aki megszerzi a mesterlevelet, másként látja a 
szakmát, és talán a teljes munkásságát is.

Nem csak az számít, hogy újra vizsgázik valaki 
dísznövénytanból, vagy tökéletesíti  technikai tu-

dását! Korántsem. A tapasztalatcsere, a másik féltől kapott  információk 
használata, megismerése, alkalmazása éppoly fontos. Nem csupán annyi, hogy 
sikeres viszgát tesz, sokkal több ennél! Kicsit más lesz, sokkal több, mint volt, 
hiszen az a szakmai tudás, amit 25-30 virágkötő hétről hétre megoszt egymás-
sal, csak és kizárólag ösztönzőleg hat a jövőbeni munkára. ennek tudatában 
máris elkezdtük a 2016. évi mesterképzés előkészületeit, és várjuk a szán-
déknyilatkozatokat e-mail formájában a vvvmsze@gmail.com e-mail címre.

AHogy AZT A beVeZeTőbeN ÍgÉrTeM, KicSiT bőVebbeN 

KiFejTVe ÍroK AZ ÉPPeN FolyAMATbAN lÉVő ÉS AZ előT-

TüNK álló eSeMÉNyeKről.

Congratulations

Sorolhatnám az előnyöket, de ezekkel az van ti sztában 
igazán, aki részese a képzéseknek és annak a valóban 
lelkes csapatnak, akik évről évre vállalják a sok tanu-
lással, fejlődéssel járó kihívásokat. 

Az is nagyon fontos, hogy tapasztalatom szerint 
az, aki megszerzi a mesterlevelet, másként látja a 
szakmát, és talán a teljes munkásságát is.

Nem csak az számít, hogy újra vizsgázik valaki 
dísznövénytanból, vagy tökéletesíti  technikai tu-

dását! Korántsem. A tapasztalatcsere, a másik féltől kapott  információk 
használata, megismerése, alkalmazása éppoly fontos. Nem csupán annyi, hogy 

Bővebb információ:

mester2014@gmail.com

Telefon: +36 30 952 9480

vvvmsze@gmail.com
mester2014@gmail.com

Telefon: +36 30 952 9480



|   2015/3   |   Virágkötészet Magazin   |   5   |

VVVMSZE

KicSiT MÁS:

Az év felénél járunk, sok esemény van mögöt-
tünk. Meghódított uk Horvátországot, ahol Kun-
falvi Melinda a Splitben megrendezésre kerülő 
Nemzetközi Virágkötészeti  Versenyen első helyet 
szerzett , és túl vagyunk a iii. Magyar Virágkötészeti  
bajnokságon is. Mindkét esemény képeit megta-
láljátok a magazin hasábjain.

Ami előtt ünk áll, az sem kevés. Augusztusban me-
gyünk a WorldSkillsre brazíliába, ahol a Szakmák 
olimpiáján szintén Kunfalvi Melinda képviseli hazánkat, majd ha minden jól sikerül, 
az oMÉK-on is részt vállalunk. A további eseményekről és versenyekről a következő 
magazinban, vagy a Facebook-oldalunkon értesülhett ek elsőkézből. 

Folyamatban van, vagyis mire a magazin megjelenik, már túl is leszünk egy fantaszti -
kus kezdeményezésen, melyért külön köszönet lantos Kriszti nának és bazán lajosné 
Picurnak, akik „háziasszonyai” a Fogadj örökbe egy virágcsokrot eseménynek.

Természetesen örömmel álltunk Kriszta és Picur segítségére a népszerűsítésben, 
és minden tőlünk telhetőt megtett ünk azért, hogy a lehető legtöbb virágkötőhöz 
eljusson a kezdeményezés híre. itt  szeretném megemlíteni, 
hogy Nagy jucó (virágutazó) mindenkit megelőzvén, az összes 
lehetőségét latba vetve támogatt a, promotálta az eseményt. 
Nagyszerű, hogy ekkora összefogás megvalósulhat itt hon is :) 

Magunk részéről felvett ük a kapcsolatot az országos média 
szereplőivel, és nagyon sokuktól kaptunk hírt a pozití v fogad-
tatásról és az esemény népszerűsítéséről!

Hatalmas ötlet és nagyon jó kezdeményezés, nagyon köszön-
jük Krisztának és Picurnak, hogy részesei lehett ünk! Várjuk 
a következő alkalmat!

eljusson a kezdeményezés híre. itt  szeretném megemlíteni, 
hogy Nagy jucó (virágutazó) mindenkit megelőzvén, az összes 
lehetőségét latba vetve támogatt a, promotálta az eseményt. 
Nagyszerű, hogy ekkora összefogás megvalósulhat itt hon is :) 

Magunk részéről felvett ük a kapcsolatot az országos média 

Ami előtt ünk áll, az sem kevés. Augusztusban me-
gyünk a WorldSkillsre brazíliába, ahol a Szakmák 
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VerSeNyHelyZeT

Az első verseny, melyről be kell számolnunk, az a Splitben megrendezett  
Nemzetközi Virágkötészeti  Verseny. Hazánkat Kunfalvi Melinda képviselte, 
ahogy arról már hírlevélben beszámoltunk.

A kalandos megérkezés után egy sokkhatás ért minket, mikor kiderült, hogy 
Meme teljes növényanyagát elfelejtett ék megrendelni. A nagyon készséges 
szervezők mindent megtett ek azért, hogy pótoljuk a kieső virágokat, de ez 
szinte lehetetlen volt, hiszen a növények 90%-a nem volt elérhető egy nappal 
a verseny előtt ! 

Split, újabb magyar érem

? Boros Atti  la | µ Szabó jános

A KAlANdoS MegÉrKeZÉS uTáN egy SoKKHATáS ÉrT MiN-

KeT, MiKor KiderülT, Hogy MeMe TeljeS NÖVÉNyANyAgáT

elFelejTeTTÉK MegreNdelNi.

Kunfalvi Melinda (Meme)



Így a hetekkel az időpont előtt  megrendelt orchideafélék és hortenziák, a 
különleges színű boglárkák és indás hajtások helyett  egynyári virágokkal, 
muskátlival és kerti  növényekkel oldott a meg a feladatot a versenyzőnk.

Mint az a pontozásból kiderült, Meme minden akadályt leküzdve, stabil és 
precíz munkával magasan nyerte a versenyt a többi ország versenyzői előtt !

Azt hiszem, egy ilyen spontán váltást kívánó versenyhelyzet nagyszerű fel-
készülés a brazíliai megmérett etésre, ahol gyakorlati lag a felhasználandó 
növény- és kellékanyagról előre nem tudunk semmilyen információt.

egy apró megjegyzést hadd fűzzek hozzá így a végén: az előkészületekben 
jómagam és Szabó jános vett ünk részt. ☺
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VerSeNyHelyZeT

Az idei rendhagyó versenyen, az utolsó 
pillanatban összeállt névsor alapján, 
nyolc virágkötő képviseltett e magát:

udvari brigitt a, Strassz A ciri, Nagy Ta-
más, Németh regina, Piroska ágnes, csá-
nyi eszter, Megyer Éva és balog András.

iii. magyar virágKötészeti 
bajnoKság



Piroska ágnes
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VerSeNyHelyZeT

A téma egyedi és szerintünk rendkívül inspiráló. A verseny-
zői visszajelzés az volt, hogy imádtak ebben a témában gon-
dolkozni, és őszintén megvallom, ez a munkáikon is látszott .

Piroska ágnes



Megyer Éva

udvari brigitt a

|   2015/3   |   Virágkötészet Magazin   |   9   |

VerSeNyHelyZeT

jelen esetben nem klisé, hogy a zsűri nagy bajban 
volt (Katona Anna, lódri csaba és Nagy Péter). Na-
gyon szépen megkomponált alkotások születt ek 
a muzsika hangjára!

hElYEzETTEK:

Térdísz: i.: Piroska ágnes
 ii.: Megyer Éva
 iii.: balog András
Menyasszonyi csokor: i.: udvari brigitt a
 ii.: Piroska ágnes
 iii.: Strassz A ciri
Díszkoszorú: i.: Piroska ágnes
 ii.: udvari brigitt a
 iii.: Megyer Éva
Összetett : i.: Piroska ágnes
 ii.: udvari brigitt a
 iii.: Megyer Éva

udvari brigitt a
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eSKüVő

MiNdeN VirágKÖTő Próbál KiTeNNi MAgáÉrT, AMiKor egy eSKüVőT Kell 

dÍSZÍTeNie. KülÖNÖSeN Így VAN eZ, MiKor egy SZáMárA KedVeS eMberNeK 

KÉSZÍTi A deKorációT. A beMuTAToTT eSKüVő VirágdÍSZei A VirágKÖTő 

egyiK bAráTjáNAK legSZebb NAPjárA KÉSZülTeK. A SZÍN ÉS A VirágFAjTáK 

AdoTTAK VolTAK, de Hogy egy KicSiT MÉgiS egyedi legyeN, MiNdeN ASZ-

TAldÍSZ KAPoTT egy-egy HANgulATVilágÍTáST.

Hangulatfényben.
„Amikor egy barát megnősül”

? | µ Tóth György
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eSKüVő

Menyasszonyi csokor

A hidrokristályban ledes fényfüzér világít, 
így teszi hangulatossá a helyszínt

A legtöbb esküvőn még mindig a rózsaszín hódít

Az ifj ú pár nevével díszített  szívmotí vum 
még személyesebbé teszi a dekorációt
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MiÉrT SZereSSüK?

Miért szeressük az alkotóműhelyt?

? Háger József

A MiÉrT SZereSSüK? SoroZATNAK eZ AZ A rÉSZe, AMi 

igAZáN NeM KÍVáN MAgyAráZAToT. MiÉrT iS Ne SZereT-

NÉNK egy olyAN SZAKMAi NAPoT, AHol A VirágKÖTÉSZeT 

iSTeNei – NA jó, AZoKNAK A FÖldi HelyTArTói – TeSTKÖ-

Zelből VAráZSolNAK, ÉS HA ügyeSeK VAgyuNK, AKKor 

A VAráZSPorból egy Pici ráNK iS HullHAT?

Talán nem mindenki ismeri azt az anekdotát, mi szerint 
az öreg professzor azt mondja a diákjainak: „Tanuljatok, 
gyermekeim, mert én már nagyon sokat tanultam, és 
most már tudom, milyen keveset tudok!” ez nem vicc, 
csak megerősíteni tudom. 
Azt hitt em, hogy jó dumám van – ... míg nem találkoztam 
„a” borossal!
Azt hitt em, hogy precíz vagyok – ... míg nem látt am Pán-
czél Peti t közelről dolgozni!
Azt hitt em, hogy tudok bánni a színekkel – ... amíg nem 
dolgoztunk Szentpéteri Szabinál!
Azt hitt em, tudok bánni a térrel – ... amíg nem dolgoztam 
Klein Andinál!

Akik már voltak alkotóműhelyen, azoknak nem kell 
ecsetelnem ezeknek a napoknak a hatékonyságát. Ha 
mégis, akkor néhány szempontot említenék, hogy mi 
mindenre érdemes még odafi gyelni. Minden ilyen napra 
nagy izgalommal készülök, reménykedem, hogy olyat 
látok, tanulok, amit ha hazahozok (dinnyehamisító kis 
falumba), majd tódulnak a vevők. de hát sajnos ezek 
nem olyan tódulós fajták, csodák pedig nincsenek..., 
vagy legalábbis ritkán, vagy csak kis csodák, esetleg cso-
damorzsák, pici varázspor. de ha jól fi gyelünk, ezekből a 
csodamorzsákból mi magunk is felépíthetjük a csodát!

egy alkotóműhely nemcsak az elleshető trükkökről, tech-
nikai fogásokról szól. Ha nyitott ak vagyunk és tovább-

gondoljuk az ott  látott akat, hallott akat, duplán profi tál-
hatunk. Hányszor elhangzott , hogy én ezt nem tudnám 
eladni az üzletemben. Én is sokszor így gondoltam, de 
ilyenkor mindig Szabó jános tanár úr érve jut eszembe: 
„Hány 10 millió forintos autó van a településén?” Na 
ugye! Akkor egy 10 000 Ft-os kompozíció eladása sem 
lehet gond! Nyugodtan kijelenthetem, hogy minden 
alkotóműhelyen minden mestertől tanultam valamit. 
Nemcsak technikai fogásokat, ötleteket, hanem nagyon 
sokszor üzletviteli, marketi ng-, eladástechnikai straté-
giát is. ez pedig szintén nagy érték, mert tudjuk, hogy 
egy virágüzlet vezetése sokkal többet kíván, mint hogy 
szépen kössünk virágot. 

Kiknek ajánlom az alkotóműhelyt? Kivétel nélkül min-
denkinek, aki fejlődni akar. Azoknak, akik jók a szakmá-
ban és még jobbak akarnak lenni. Találkoztam olyan, 
jól menő üzletet vivő mesterekkel, akik nem röstelltek 
beállni a tanulók közé... És azoknak is való, akiknek még 
sok tanulnivalójuk van.

Féltem én is az első alkalommal, hogy majd nem jól 
megy, bénázok (bénáztam is), de mindenki partner volt, 
segítőkész, pozití v hozzáállású, minden nagyon rendben 
volt. Kösz, istenek!

Mindenki másnak pedig azt üzenem: „No para, gyertek!”, 
mert aki kimarad, lemarad!
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STeP by STeP

1

2

4

3

1 A csokortartó alá kartonból karikát készítünk, melyet rögzítünk, 
majd a felvágott  fi lcdarabokkal díszítjük.

2 A virágokat és a zöldeket csokortartóba tűzzük. Az Asparagusnak 
csak a szárát használjuk.

3 Azért, hogy kicsit megtörjük a formát, a zsurlókat tetszés sze-
rint, gombostűvel a csokorra rögzítjük.

4 A végeredmény egy bohókás, könnyed nyári vagy menyasszonyi 
csokor.

Felhasznált anyagok: csokortartó, gombostű, kartonpapír, gyapjúte-
kercs, selyemszalag, hortenzia, lisianthus, cymbidium, Freesia, Sray 
rózsa, körpáfrány, Asparagus, Asparagus umbellatus, Anthurium, 
zsurló, búza, boglárka, szalag, dendrobium

Könnyed és 
bohókás

? Boros Atti  la | µ Kadosa Zoltán
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AZ origó

Sok észrevétel érkezett hozzánk azzal kapcsolatban, 
hogy nagyon sokan járnak a piacra olyanok, akiknek 
már megszűnhetett a vállalkozásuk. 2014-től 
visszafelé haladva vizsgáljuk a vállalkozásokat, és a 
cégváltozás esetén kérjük az igazolvány megújítását. 
Megszűnt vállalkozás esetén a kereskedői igazol-
ványt bevonjuk. Mivel Magyarországon a vállalko-
zások átlagélettartama 4 év, ezért az igazolványok 
időszakos ellenőrzése és a kereskedői igazolványok 
megújítása jogos elvárás a piaci résztvevőink 
részéről.

A 2015-re tervezett Hortus Hungaricus Nem-
zetközi Kertészeti Kiállítás és Vásár az azonos 
időpontban megrendezésre kerülő, 77. országos 
Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár (oMÉK, 2015. 
szeptember 23–27.) miatt elmarad.

A 2016. évi kiállítás szakmai és szervezési elemei 
kidolgozás alatt vannak, a fejleményekről a későb-
biekben tájékoztatjuk Önöket. 

A virágpiac nyitva tartásá-
val kapcsolatban sok ész-
revétel érkezik hozzánk. 
Az igények megisme-
rése és a nyitva tartás 
aktualizálása napirenden van. 
Kérjük kereskedőinket és tagjainkat, hogy a 
kérdőívek kitöltésével segítsék a mun-
kánkat. A kérdőív leadható a titkárságon, 
valamint online formában is elküldhető. 
Várjuk nyitva tartással, piacüzemeltetéssel 
kapcsolatos észrevételeiket!

Piacunk áru- és gépkocsiforgalma is növekedett 2015 
első félévében. A belépési adatok szerint az eladói sár-
ga kártyás belépéseket leszámítva minden kategóriában 
növekedni tudtunk.

Vásárlói oldalon a növekedés 7,4%-os mér-
tékű, az eladói oldalon 0,5%-os nagysá-
gú. Az összes belépést tekint-
ve 3,6%-os növekedést 
tapasztaltunk.

Hortus Hungaricus, 2015

nyitva tartási  
felmérés indul

KeresKedői igazolványoK 
ellenőrzése

Piaci beléPéseK növeKedése 
2015 első félévében

Hírek a Flora Hungaria Nagybani Virágpiacról
Összeállította: Flora Hungaria
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bevásárlóKocsi-tároló éPül

AZ origó

A nagybani virágpiacnak közel 1800 bevásárlókocsija 
biztosítja az eladói és később a vásárlói árumozga-
tást. Nagykocsikból 300 db van, ezek számát idén 
bővíteni fogjuk, hiány mutatkozik belőlük.

A kocsik – ütemezve – teljes felújításon estek át, a 
régi festéket eltávolítottuk, horganyfelület-védel-
met kaptak, valamint árulecsúszás-védő ütközőket 
hegesztettünk fel, és a kocsik stabilitása érdekében 
a kerekek más pozícióban kerültek visszaszerelés-
re. Természetesen a rossz kerekek és csapágyak is 
cserélve lettek. A virágpiac területének nagysága 
miatt gyakran nehézkes a kocsik megtalálása a nagy 
darabszám ellenére. A 9 db bevásárlókocsi-tároló a 
kocsik időjárás elleni védelmét szolgálja, valamint a 
könnyebb megtalálhatóságot segítik. 2015-ben két 
új tárolót építünk, az egyiket a bejáratunktól déli 
irányban, a sprinkler rendszer gépháza mellett, a 

másikat a mobiltelefon-átjátszó torony melletti terü-
leten. A két kocsitároló teljes felülete közel 200 m2, 
melyben mintegy 500 bevásárlókocsi tárolása lesz 
lehetséges. A két tárolóval a teljes kocsimennyiség 
fedett tárolása válik lehetővé. A két új tároló további 
előnye, hogy a főépülethez közel kerülnek elhelye-
zésre.

A szombathelyi Herman ottó Szakképző iskolában végzett virágkötő már az 
iskolai évei alatt Savaria Floriadae virágkötészeti versenyt nyert, majd a sze-
repléseket más versenyeken, kupákon és bemutatókon is folytatta. A végzés 
után az interflora Világkupán képviselte hazánkat. Nagyon sikeres üzletet 
(Virágok Háza) vezet oroszlányban, s mindig is bizonyította, hogy a „menő” 
forgalmú virágüzletnek nem feltétlenül szükséges nagyvárosban lennie. Az 
üzletvezetés mellett az egyik kellék-nagykereskedés eladójaként is tevékeny-
kedik a nagybani virágpiacon. Az alkotónapon és a bemutatón száraz növényi 
részekkel és számos új kellékkel készít majd tartós díszeket.

2015. AuguSZTuS 25., Kedd, 9:00  

VirágKÖTÉSZeTi AlKoTóMűHely

2015. AuguSZTuS 26., SZerdA, 14:00  

SZAKMAi VirágKÖTÉSZeTi WorKSHoP 

lódri csaba – tartós virágdíszeK  
a munKaHelyen és a laKásban

• meghívó •

Flora Hungaria
szakmai Virágkötészeti

alkotómûHely

Flora Hungaria Virágkötészeti Programok

Virágkötészet újragondolVa
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PÉNZT HoZó TiPPeK

Annak kialakult hagyománya van, hogy a gyerekek 
anyák napjára készítenek, rajzolnak valamit az anyu-
kájuknak. ehhez érdemes csatlakozni.

Szóval, SzERETEM az aNYUKÁMaT!

Sajnos a szlogent nem én találtam ki – ezért vérzik 
is a szívem. ennél kedvesebb, jobb, figyelemfel-
hívóbb szlogent el sem tudok képzelni. És ha ez 
a szlogen egy virágüzlethez kapcsolódik nem is 
lehet másra gondolni, mint VirágVáSárláS-ra. 
Márpedig erre megy ki a játék!

NézzüK, MiéRT éRdEMES EzT MEgcSiNÁlNi!

1. olcsó a reklámkampánya, mert nem kell a teljes lakosságot megcélozni. 
Mint látható, maga a plakát is olcsó tervezésű – Klapka után szabadon –, 
kézzel megírtam egy gyermekrajz mellé, színes fénymásoló (30 darab plakát), 
és elég a vonzáskörzetedben levő iskolákba, óvodákba kirakni.

Szeretem az anyukámat!
gyermeKrajzverseny újratöltve

A FilMiPAr TudjA, Hogy A KuTyáS-MAcSKáS-gyereKeS SZToriT MiNdig el 

leHeT AdNi. AZ AZ üZleTi TAPASZTAlAToM, Hogy eZ MűKÖdiK A VirágoK-

Nál iS. KuTyáS-MAcSKáS MArKeTiNgÖTleTTel MÉg NeM PróbálKoZTAM, 

de gyereKeKKel MoST MáSodSZor, ÉS eZ iS SiKereS VolT, SőT! Úgy goNdo-

loM, Hogy eZ MÉg HATáSoSAbb leHeT. ANyáK NAPi rAjZVerSeNy, eZ A TuTi.

? Háger József

µ Háger józsef, Magyar Zoltán Nimród, 
       4 éves kisfiú
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PÉNZT HoZó TiPPeK

2. A lehető legjobb idő-
pont új vevők szerzésé-
re. ugyanis ezt követi k 
időben az ovis és az ál-
talános iskolás ballagá-
sok, a pedagógusnap, 
évzárók.

3. A játék jellege 
olyan, hogy be Kell 
jÖNNi az üzletbe virá-
got venni, ugyanis a 
kedvezményt a rajzra 
kapja a vevő, úgymond, azzal (is) fi zet.

4. Nő a vásárlások értéke, és ezzel párhuzamosan a haszon. 
Mikor elindított am, erre nem is gondoltam. ugyanis a gyermekkel 
jött  az apuka is. A gyerekek a kis zsebpénzükön kisebb értékű 
virágokat vásárolnak, de a kedvezménnyel és az apuka hátt értá-
mogatásával mindig sokkal nagyobb értékű ajándékot vett ek. 

egy kis matek: vegyünk egy minifokit! beszerzési ára 250 Ft, eladási ára 500 
Ft, haszon 250 Ft. Ha apuci is besegít, vegyünk egy Phaelenopsist! beszerzési 
ára 1500 Ft, eladási ára 3000 Ft, mínusz 30% kedvezmény, egyenlő 2100 Ft, 
a haszon 600 Ft. Több mint dupla haszon!

Szóval kis költség, jó reklám, nagyobb haszon, plusz lehetséges új vevők, akik 
egy hónap múlva újra jönnek a ballagáskor, pedagógusnapon, évzárókor. 
Próbáld ki, nekem bejött , hiszen 

MiNdeNKi SZereTi AZ ANyuKájáT!

2. A lehető legjobb idő-
pont új vevők szerzésé-

kapja a vevő, úgymond, azzal (is) fi zet.
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HAZAi

A Hubai Kertészet 1989-ben, a Hubai család vállalko-
zásaként alakult berekfürdőn. 

Tevékenységünk 1993 óta a zöldségfélék termesz-
tése, mely bővült dísznövénytermesztéssel és mára 
már fő profi lunknak, valamint külön üzletágnak szá-
mít. Fokozatosan gyarapodó alapterületen, jelenleg 
32 000 m2-en termesztünk vágott  zöldeket, elsősor-
ban aszparáguszfajokat. 

Az elmúlt évek során minden erőnkkel a piaci pozí-
ciónkat igyekeztünk megalapozni, így a várható gaz-
dasági versenyhelyzetet időben felmérve, jelentős 
fejlesztéseket valósított unk meg kertészetünkben. 
A termesztés során a legkorszerűbb termesztéstech-
nológia áll a rendelkezésünkre. 

A zöld 50 árnyalata

? | µ Hubai Kertészet

FáTyol, Hibrid, VirgáTuSZ, Mejeri, FAlKáTuSZ, SPeNgeri, 

MirioKláduSZ…, A NAgy ASZPAráguSZcSAlád.
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HAZAi

Vágott  zöldjeinket környezet- és felhasználóbarát módon, biodinamikus módszerek 
alkalmazásával állítjuk elő. 

A Flora Hungaria virágpiacon saját értékesítési és logiszti kai egységgel rendelkezünk. 
Standunkon közvetlenül a virágüzletek tulajdonosainak értékesítünk, de nagyke-
reskedelmi partnereinknek köszönhetően termékeink hazánkban és európa-szerte 
egyaránt számos virágkötőhöz eljutnak, akik egész éven át a legkülönbözőbb kom-
pozíciók alkotásánál veheti k igénybe friss vágott  zöldjeinket. 

Fő célunk, hogy folyamatosan fenntartsuk vásárlóink elégedett ségét. jelentős gondot 
fordítunk termékeink ár-érték arányának opti malizálására. Partnereink az év bármely 
napján, januártól decemberig, rugalmas és korrekt kiszolgálást várhatnak tőlünk!
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STeP by STeP

1 A kökényből dekordrót segítségével karikát készítünk, melyet 
ratt anszállal díszítünk. A csokor szárát drótból kialakítjuk.

2 A virágokat az alapba helyezzük. Az elrendezés ízlés szerint, 
szabadon választott . A ratt anszálakat a csokron is átvezethetjük.

3 A csokor lezárásához a salal-leveleket használhatjuk, ezzel zár-
juk a drótokat és a szárakat.

4 Szárazlevéllel díszítjük a végén. 

Felhasznált alapanyagok: Pitt osporum, rózsa, gerbera, lisianthus, 
Freesia, Alstroemeria, kökény, ratt an, zsurló, dekordrót, száraz ki-
egészítők, salal-levél

Kötözött 
színvilág

4

1

2

3

? Boros Atti  la | µ Kadosa Zoltán
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STeP by STeP

1 A kartonra, miután karikát formáltunk belőle, rárögzítjük (ra-
gasztjuk) a drótokat, mely majd a szár lesz. ezután dekorpapírral 
beborítjuk és az illesztésénél csipkeszalaggal takarjuk.

2 Színenként kis csoportokat alkotva a vágott  virágokat az alapba 
húzzuk.

3 A csokor mandzsett áját Asparagusokkal alakítjuk ki, így a szárak 
és drót nem látszódnak.

4 ráhelyezzük a Tillandsiát, melyet gombostűvel rögzítünk.

Felhasznált anyagok: drót, csipkeszalag, gombostű, kartonpapír, 
dekorpapír, selyemszalag, Pitt osporum, lisianthus, Sray rózsa, 
Tillandsia, Freesia, Asparagus myriocladus, rózsa, boglárka

Virágkehely

4

3

1

2

? Boros Atti  la | µ Kadosa Zoltán
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SiKer

Az utólagos visszhangokat hallva megállapíthatjuk, hogy bár voltak ne-
gatív tapasztalatok is, összességében elégedettek a virágkötők a vég-
eredménnyel és szívesen részt vennének egy hasonló megmozdulásban.

2015. július 20. igazi örömünnep volt, több ezer örökbefogadó-
val és visszaküldött fotóval, mosollyal. Az utóbbi évek legnagyobb 
virágoskezdeményezése bebizonyította, hogy ennek a gyönyörű szak-
mának az érző szívű képviselői is képesek igazi összefogásra.

Köszönet a szervezőknek (lantos Krisztinának és bazán lajosné Picurnak), 
a részt vevő virágosvállalkozásoknak (virágüzlet, kertészetek, kis- és 
nagykerek stb.), az áldozatos munkáért, valamint a VVVMSZe-nek a ha-
tékony támogatásért! Továbbá persze Kürtös rékának, aki a két tündéri 
kislányról feltöltött fotójával elindította a hazai lavinát.

Soha RoSSzabb viRÁgoS NapoT!

Ha jövőre Te sem szeretnél kimaradni ebből a kezdeményezésből, ak-
kor gyere és csatlakozz a Fogadj örökbe egy virágcsokrot! esemény 
virágoscsoportjához, ahol további információkat tudhatsz meg a ren-
dezvényről és kérdéseidet is felteheted a már csatlakozott kollégáknak.

igeN jól SiKerülT AZ elSő 

„FogAdj ÖrÖKbe egy Virág-

cSoKroT!”-NAP. Már AZ elSő 

NAPoKbAN láTSZoTT, Hogy 

SoK VirágKÖTőNeK TeTSZiK 

A KeZdeMÉNyeZÉS, ÉS NeM 

AKArNAK KiMArAdNi egy 

ilyeN jó leHeTőSÉgből.

Nagy siker volt az első „Fogadj 
örökbe egy virágcsokrot!”-nap

? Nagy Jucó

µ résztvevők, www.pecsma.hu
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SiKer

NéhÁNY TéNY a Fogadj öRöKbE  
EgY viRÁgcSoKRoT!-NapRól:

• országszerte kb. 250 virágüzlet vett részt,
• csatlakoztak a kezdeményezéshez kertészetek, mű- és 

selyemvirág-kereskedők, virágküldő szolgálatok és virág-
stúdiók is,

• határon túli magyarok is csatlakoztak, pl. Marosvásárhe-
lyen és Írországban is helyeztek ki csokrokat ezen a napon,

• a kihelyezett virágcsokrok száma 3–70-ig terjedt üzleten-
ként, sokan eleinte 10-zel terveztek, de a nagy érdeklődés 
és siker miatt újabb alkotásokat helyeztek ki, így bátran 
állíthatjuk, hogy a csokrok száma meghaladta a 2500-at,

• 20 felett volt azoknak a virágüzleteknek a száma, amelyek 
saját Facebook-eseményt is létrehoztak,

• a legkisebb település – ahol csokrokat lehetett keresni – 
lélekszáma még az ezret sem éri el,

• voltak olyanok, akik csupán 15 négyzetméteres és voltak, 
akik 100 négyzetméteres üzlettel rendelkeznek,

• volt olyan, aki alig pár hónapja nyitotta meg a virágüzletét, 
és olyan is, aki már több mint 35 éve üzemelteti,

• a központi Facebook-esemény 92 000 emberhez jutott el, 
több, mint 1400-an igazolták vissza, hogy ott lesznek,

• a „mosoly-visszaküldési arány” 60-70% átlagosan, bár van, 
ahol a 20%-ot sem érte el,

• több mint 100 internetes és papíralapú cikk jelent meg az 
eseményről,

• több rádió- és tévériport készült, pl. az rTl Híradóba is 
sikerült bekerülni, így több százezer ember hallott a kez-
deményezésről.
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BEST SELLER

Tökéletes ajándék minden alkalomra

TuSFürdő AjáNdÉKSZeTT, 
deKorációS KAliTKáVAl: 1.490 Ft

AuToMATA ÉKSZerdoboZ: 6.990 Ft

NATÚr cSiPKe – 
leNTáSKA 20 X 6 X 12 cm: 

1.290 Ft

NATÚr cSiPKe – 
leNTáSKA 40 X 36 X 11,5 cm: 3.990 Ft

NATÚr cSiPKe – 
FióKoS egySÉg: 

3.990 Ft
NATÚr cSiPKe – 

leN ÉKSZerTArTó doboZ: 3.990 Ft NATÚr cSiPKe – leNSZÍV: 1.450 Ft

ASZTAli KoSZorÚ: 1.590 Ft
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BEST SELLER

AZ árAK NeTTó NAgyKereSKedelMi árAK.

STile iNTerio lAKbereNdeZÉSi, ÉS AjáNdÉK-NAgyKereSKedeleM

1131 budAPeST, KáMFor uTcA 21–25.

WWW.STileiNTerio.Hu

KÉPKereT „&”: 2.990 Ft

eSKüVői AlbuM: 2.990 Ft

FArÖNK PárNáK: 2.490 Ft

FoNdue cuPcAKe, 2 rÉSZeS: 1.990 Ft

bÖgre AjáNdÉKSZeTT: 1.450 Ft

Nyári PárNáK: 2.490 Ft

roMANTiKuS láMPA – HeArT, 42 cm: 4.490 Ft

PárNA – HeArT, 35 X 35 cm: 1.990 Ft

KÉPKereT – HeArT, 2 rÉSZeS: 2.990 Ft
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üZleTeljüNK

„Tone in tone”
PÁR LAPSZÁMMAL EZELŐTT MÁR BEMUTATTAM SZÉP KLARISA MESTER VIRÁGKÖTŐ PÁRKÁNY-
BAN (SZLOVÁKIA) LÉVŐ ÜZLETÉT. MOST A SZŐGYÉNBEN (SZLOVÁKIA) LÉVŐ ÜZLETRE KERÜLT SOR. 
A FRISSEN FELÚJÍTOTT VIRÁGSZALONBAN HARMONIKUSAN ÖTVÖZTÉK A MODERN ÉS RÉGIES 
BERENDEZÉSI TÁRGYAKAT. A LETISZTULT ÉS ÁTTEKINTHETŐ BÚTOROKON A SZÉPEN ELRENDE-
ZETT KÉSZÍTMÉNYEK ÉS AJÁNDÉKTÁRGYAK REMEKÜL ÁTLÁTHATÓK A VÁSÁRLÓK SZÁMÁRA.

? | µ Tóth György
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üZleTeljüNK

Vidám, nyári ajtódíszek

A vevőt már belépéskor rögtön üde,  
az évszaknak megfelelő enteriőr fogadja

Az üvegvázában és szín szerint elhelyezett virágok közül  
a vevő is könnyebben tud választani

egy csokor, mely épp a látogatásom alatt készült
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MeSTerSÉgeM cÍMere

Már SoKSZor VÉgigjárTuK A FlorA HuNgAriáT KiNcSe-

KeT KereSVe, MeSTereMbereKeT KuTATVA, AZÉrT, Hogy 

VAlAMilyeN KülÖNlegeSSÉgeT MuTATHASSuNK be NeK-

TeK. MoST egy KicSiT ToVább TArToTT A KuTATóMuNKA, 

Mely rÉSZbeN beTudHATó A Nyári SZeZoNNAK iS. áM A 

KiTArTó erőFeSZÍTÉS MiNdig MegHoZZA A gyüMÖlcSÉT! 

Így AKAdTuNK rá PeTőFAlVi jáNoSrA, AKi KedVeS, le-

TiSZTulT FiguráKKAl láTjA el A KreATÍV VirágKÖTőKeT.

Mit készít János fából a virágkötőknek?
A válasz egyszerű: „mindent is”!

? Tóth Zsuzsa

µ Kadosa Zoltán

Virágkötészet Magazin, Tóth Zsuzsa: Kérlek, mutatkozz be olvasóinknak!
Petőfalvi János: Petőfalvi jános vagyok, 66 éves. bútorasztalos az alap-
szakmám, 1980 óta dolgozom vállalkozóként.

VM, T. Zs.: Hogy kezdtél el fafi gurákat gyártani?
P. J.: A feleségem virágkötő, és egyszer a piacról hazahozott  néhány fából 
készült fi gurát. elcsodálkoztam, hogy „egy ilyen ennyibe kerül?” Mivel akkori-
ban kevesebb megrendelésem volt, úgy döntött em, elkezdem ezen termékek 
gyártását. A budaörsi piacra jártam kezdetekben. 

VM, T. Zs.: Most hol találhatnak rád a virágkötők?
P. J.: A Flora Hungaria 925-ös standján három éve árusítok. Minden mun-
kafolyamatot én végzek a megtervezéstől a fa formára vágásán keresztül a 
megfestésig. A termékek alapanyaga fenyő.
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MeSTerSÉgeM cÍMere

VM, T. Zs.: Gyorsan elfogadták a termékeket a virágkötők? Szívesen visz-
szajárnak a vásárlóid?
P. J.: Sikerült stabil vevőkört kialakítanom. Már szinte saját magukat szol-
gálják ki a vásárlóim, tudják, melyik dobozban mi van, és mennyibe kerülnek 
az alkotásaim.
egyedi megrendelésekre is készítek termékeket. előfordult már, hogy kaptam 
egy rajzot, és az alapján valósított am meg az elképzelésüket. 

VM, T. Zs.: A munkádban teljesen „áti gazoltál” a virágkötőkhöz? 
P. J.:  Nem szakadtam el teljesen a szakmámtól, virágbolti  berendezések 
gyártásával is foglalkozom. itt , a piacon is használják az általam készített  
asztalokat.
Addig dolgozom, ameddig bírom, nem tervezem, hogy a közeljövőben ab-
bahagyom a munkát.
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járTuNKbAN-KelTüNKbeN

Mint azt már többször olvashatt átok és sokan tudják is rólam, évente több 
alkalommal megfordulok Kínában szakmai utakon.

Az első ilyen út óta gondolkozom azon, hogy milyen jó cikkanyag lehetne egy 
távol-keleti  virágüzlet bemutatása.

Nos, nem is tudom, hol kezdjem! Nagyon sok városban voltam, Hongkongtól 
(ami, ugye, nem Kína☺) Pekingen keresztül Shanghajig és kisebb városokban 
is, melyek akkorák, mint egy fél megyénk. Azt tapasztaltam, hogy a klasszikus 
értelemben vett  virágüzlet arrafelé mást jelent. 

A virágos Kína

AZ elSő uTAM óTA goNdolKoZoM AZoN, Hogy MilyeN 

jó ciKKANyAg leHeTNe egy TáVol-KeleTi VirágüZleT 

beMuTATáSA.
? | µ Boros Atti  la
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járTuNKbAN-KelTüNKbeN

Virág az van bőségesen, de valami mégis más, mégis olyan „kínai”. A képeken láthat-
játok, hogy a berendezés, a kirakat, az elrendezés és a készítmények is mások, mint 
nálunk, vagy talán nem is annyira? egy-két üzletnél volt olyan érzésem, hogy „na, ez 
igen, ez az, amit kerestem”, de azért a túlnyomó többségük nem erről árulkodott . A 
legnagyobb meglepetés azonban nem is a vágott - vagy cserepesvirág-kínálat volt, 
hanem a kellékek és az egyéb kiegészítők megjelenése az üzletekben. Azt gondoltam, 
hogy gyártónagyhatalomként minden termék megjelenik az üzletekben, de éppen az 
ellenkezőjét tapasztaltam! Alig találtam egy esztéti kus vázát, kaspót, szalagot vagy 
csomagolóanyagot. És még egy dolgot nem találtam: rendet és ti sztaságot☺. de 
ez azért kicsit „kínai“. Nos, a képek magukért beszélnek, de mindentől függetlenül 
nagy élmény volt!



Lépésről lépésre

1. Darabolja föl az ® Rainbow® különböző 
színű tűzőhab téglákat ® Knife késsel kb. 
3 mm vastag szeletekre.

2. A szeleteket vágja akkora darabokra, hogy az 
üvegvázába éppen beleférjenek.

3. Helyezze a színes tűzőhab szeleteket tetszőleges 
sorrendben a vázába, míg a váza meg nem telik.

4. Töltse fel a vázát vízzel, melybe előtte belekeverte a 
Floralife® Cear 200 vágottvirág-tartósítót. Ügyeljen 
arra, hogy az összes színes tűzőhab-lap átitatódjon! 

5. A Lathyrus szárait rögzítse a váza sarkai és a 
tűzőhab lapok sarkai közé, hogy a virágok vékony 
szárai ne sérüljenek.

6. Vágja vissza a rózsák szárait 45°-os szögben és 
tűzze őket a kompozíció közepébe.

7. A maradék felületre tűzze be a jázmint és a platánfa 
terméseit.

8. Befejezés képpen fújja le a díszt Floralife® Finishing 
Touch spay-el.

Felhasznált  Floral Products termékek

•	 ® Rainbow® színes tűzőhab tégla Lime Green
 Art. Nr. 25-37020 – 23 x 11 x 8 cm
•	 ® Rainbow® színes tűzőhab tégla Dash of Pink
 Art. Nr. 25-37171 – 23 x 11 x 8 cm
•	 ® Rainbow® színes tűzőhab tégla Ivory
 Art. Nr. 25-37006 – 23 x 11 x 8 cm
•	 ® Rainbow® színes tűzőhab tégla Deep Purple
 Art. Nr. 37013 – 23 x 11 x 8 cm
•	 Floralife® Finishing Touch virágápoló Spray
 Art. Nr. 83-10282
•	 Floralife® Clear 200 – 5 l vágottvirág-tartósító
 Art. Nr. 81-00009

Fölhasznált virágok és levelek

Rosa ’Heaven’ Rózsa
Lathyrus /Nagyvirágú lednek/ 
Jasminum officinalis /Jázmin/
Platanus /Keleti Platán termés/
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Felhasznált   termékek:

•	 ®	Table	Design	Viva	Ø11	x	8	cm	(Art.	
Nr.	11-40560	//	40560)
•	 ®	Double-Fix	Clear	50	mm	x	25	mm	
(Art.	Nr.	31-06333	//6333)

Felhasznált anyagok:  

•	 Anthurium	andreanum
•	 Phalaenopsis
•	 Hypericum
•	 Protea	
•	 Mikado	vesszôk	 	

Lépésrôl lépésre:

1.	 Áztassuk	be	az	OASIS®	Table	Design	Viva-ban	
lévô	tûzôhabot

2.	 Ragasszuk	a	Mikado	vesszôket	a	tál	szélére	
átlátszó	OASIS®	Double-Fix	Clear	kétoldalú	
ragasztószalaggal

3.	 A	fennmaradó	hézagokba	ragasszunk	Mikado	
vesszôket	ragasztópisztoly	segítségével

4.	 A	tûzôhabba	rendezzük	el	a	virágokat

Egyszerûen nagyszerû
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Felhasznált   termékek:

•	 ®	Rainbow®	Foam	tégla,	Mandarin	
	 (Art.	Nr.	37237	//	25-37237)
•	 ®	Rainbow®	Foam	tégla,	Bordó	
	 (Art.	Nr.	37228	//	25-37228)
•	 ®	Rainbow®	Foam	tégla,	Baroque	piros	
	 (Art.	Nr.	37179	//	25-37179)
•	 ®	Rainbow®	Foam	tégla,	Ivory	
	 (Art.	Nr.	37006	//	25-37006)
•	 ®	Ideal	tûzôhab	tégla	
	 (Art.	Nr.	1435	//	10-01435)
•	 ®	Rainbow®	Foam	por,	Bordó	
	 (Art.	Nr.	37266	//	25-37266)

Egyéb felhasznált termékek  

•	 Zinnia	(4	szín	keveréke)	
•	 Szürke	tál

Lépésrôl lépésre:

1.	 Az	OASIS®	Rainbow	téglákat	kisebb	darabokra	
vágjuk

2.	 Az	azonos	színû	téglákat	egymáshoz	dörzsöljük,	
így	kerekítjük	le	a	sarkokat

3.	 Helyezzük	el	a	tál	közepére	a	megformált	OASIS®	
tûzôhab	téglát

4.	 Az	OASIS®	Rainbow	porral	takarjuk	el	a	zöld	
tûzôhabot

5.	 Rendezzük	el	az	OASIS®	Rainbow	téglából	készült	
lekerekített	élû	darabokat	a	tálban

6.	 Tûzzük	a	Zinnia	fejeket	különbözô	magasságba

Tûzôhab mint fô dekoráció
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VilágHódÍTó MAgyAroK

Az 1990-es évek végén végeztem a Magyar gyula Kertészeti  Szakközépisko-
lában, budapesten. Virágkötőként szerencsémre nagy cégeknél, nagy virág-
kötőknél kezdtem pályafutásomat, majd édesanyám virágüzletében kezdtem 
tevékenykedni, sőt a sajátos virágkötészeti  látásmódomnak köszönhetően 
igen széles saját vevőkörre tett em szert. 

Mindig is szerett em a virágokat kicsit másként, más formában fölhasználni. 
A magyarországi versenyeken is nagy örömmel vett em részt, mert megmu-
tathatt am, hogy a virágkötészet nem csak a szabályos csokrokról, tálakról, 
alkotásokról szól. Kissé meg nem értett nek érezve magam, lehetőséget kap-
tam, hogy londonba menjek virágkötőként dolgozni. Ki ne próbálta volna ki?

egy egész évet keményen dolgoztam a híres Paula Pryke egyik londoni virág-
üzletében, megtapasztalva az angol ízlésvilágot, az üzleti  tevékenységet, a 
virágfelhasználást. Megfelelő bátorságot szerezve, megismerve olasz szárma-
zású üzleti  partneremet, sikerült london belvárosában egy volt virágüzletet 
bérelnünk, s hat évvel ezelőtt  beindult a minden napomat lefoglaló virágüzleti  
tevékenységem. Mindig is nagyon szerett em a szakmát, és most aztán kiélhe-
tem az alkotási vágyamat, az elképzeléseimet megvalósíthatom, amennyire 
az angol szokások mindezt megengedik.

A virágüzletünk a banki negyedben, az üzleti  negyedben van, ami azt jelenti , 
hogy szombaton és vasárnap nincs is értelme nyitva lennünk, mert senki nincs 
a környéken. A hétköznapok viszont teljes erőbedobással zajlanak, mert reggel 
nyolctól este nyolcig szolgáljuk ki a klienseket. 

Londonban van
virágüzletem

Világhódító magyarok – londonban van

virágüzletem

? Tordai Viktor

µ Szabó jános
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VilágHódÍTó MAgyAroK

Közel a Sylicon körforgalomhoz, nyüzsgő életet élünk, nemcsak a virágüzlet-
ben, de a környező irodák, nagy apartmanok, házak virággal való díszítésével 
is. Nem kötjük le magunkat az üzletben, belekezdtünk a cégek, magánsze-
mélyek kiszolgálásába, s ez is hozzájárul a nagyszerű forgalmunkhoz. london 
drága város, mind a bérleti  díjakat, az adókat, de a megélhetést illetően is. 

A legjobb minőségű virágból a közvetlen eladások nagyobb százaléka az 
előre, különböző árkategóriában megkötött , vizet tartalmazó táskában kira-
kott  csokrokból áll. A 3–10–15–25 fontos árkategóriákban kínált csokrokat 
kimondott an az üzletembereknek találtuk ki, akik csak beugranak az üzletbe, 
egy perc alatt  fi zetnek, s máris viheti k a csokrot. rengeteget adunk el ezekből! 
A 25 fontos csokor kb. 40-50 cm átmérőjű alkotás. A másik nagyobb bevételi 
forrás a cserepes növények eladásából, illetve az irodaházak recepciójára 
vitt  virágdíszekből, s pár nagyobb lakás hetenkénti  „bevirágozásából”, a sok 
üzleti  fogadás, céges rendezvény virágdíszeinek beszállításából származik.

A virágokat és a cserepes növényeket közvetlenül Hollandiából vesszük, s a 
szállítónk ugyanaz a holland nagykereskedő, aki a londoni nagykereskedés-
nek is szállít. Hetente 2-3 alkalommal jön a kamion, s a közvetlen vásárlással 
sokat spórolunk a beszerzésen. A nagy virágforgalmunkat jellemzi, hogy a 
mostani pünkösdirózsa-szezonban kétnaponként 250-300 szálat is eladtunk! 
A forgalmat nézve mondhatnánk, hogy nálunk minden nap „Valenti n-nap” 
van. Az árut maximum egy hét alatt  teljesen kipörgetjük, eladjuk. ez az itt eni 
viszonyoknak megfelelően is nagyon jó ráta.

Távlati  célként egy újabb üzlet megnyitását tervezzük a városközpontban, 
az oxford circus-nál, mert belátt uk, hogy a legtöbb virágra költhető pénz 
ebben a szektorban van. 

(A képeken látható alkotások az angol ízlésnek megfelelők, ami más, mint 
a magyar szokás.)



STÍLUST TEREMTÜNK
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eleMeNTáriS erőVel ToMbol A Nyár, eMberT Próbáló 

A HőSÉg, de Mi Már AZ őSZről, AZ őSZi áruKÍNálATról 

ÉS A KegyeleTi TerMÉKeKről beSZÉlüNK.

A természet színorgiája 
az őszi termékkínálatban, 
és kegyelet egy kicsit másként

A természet színorgiája 
az őszi termékkínálatban, 
és kegyelet egy kicsit másként

? Decorati on & Design

µ gecse Valéria
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Augusztus 3-tól már megtalálható a polcainkon a teljes 
őszi árukínálat, mely maximálisan tükrözi az őszi trendet.

Az aludni térő természet álomszép színei, mint a halvány-
zöld, a bordó, a lilák árnyalatai, az okker és a vörösök 
változatai mind-mind megtalálhatók termékeinkben. Az 
őszi színorgiának nincs párja. Az ég és a föld ünneplőbe 
öltözik, utolsót tündökölvén, mielőtt  nyugovóra tér, csak 
úgy, minden cél nélkül, önnön örömére.

ezt az ünneplő évszakot mi is méltóképpen várjuk-fo-
gadjuk, hiszen szeptember 26-án egy őszi, kegyeleti  
virágkötészeti  bemutatóval, vendégvárással, termékis-
mertetővel várunk benneteket, melyen a Smithers oasis 
egyik utazó nagykövete is képviselteti  magát, egyenesen 
Franciaországból. Nagyon készülünk a rendezvényre, 
amelyet reményeink szerint Te is hasznosnak, jó han-
gulatúnak és tartalmasnak ítélsz majd. Ahogy haladunk 
előre a szervezéssel, úgy tudunk egyre pontosabb infor-
mációkat megosztani Veletek hírlevélben és a Facebook-
hírfolyamunkon egyaránt.
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Az őszi bemutatónk alkalmával megismerkedhett ek a 
páratlan mindenszenteki és halott ak napi dekorációs kel-
lékeinkkel is. egyedülállóként a piacon, termékeink ma-
gyar feliratt al készültek. Az ízléses kellékek és kiegészítők 
alázatt al szolgálják a szívszorító ünnep illő díszítéseit. 
Mikor a temetők tompán ragyognak a mérhetetlen sok 
mécses fényétől, mikor a látogatók visszafogott , halk be-
szélgetése járja át a temetőket, akkor a szinte unalomig 
használt toboz-fenyő-selyemvirág koszorúk, sírdíszek 
között  megkapó látvány egy-egy szép kidolgozású, visz-
szafogott  sírdísz, amely valóban méltóképpen szolgálja 
a megemlékezés szép pillanatait.
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A kísértetek és boszorkányok ünnepeként kialakult, majd 
átalakult Halloween is egyre nagyobb szerepet játszik 
kultúránkban, ehhez igazodván a termékkínálatunk is 
folyamatosan bővül. Évről évre egyre több dekorációs 
termékkel rukkolunk elő, melyek ezen ünnep kedvelőit 
szolgálják ki. A töklámpások, mécsesek, led-mécsesek, 
boszorkányok, manók, pókok és mindenekelőtt  az idei 
év nagy slágere: a bagoly, bagoly és bagoly, mind-mind 
megtalálható kínálatunkban.



Várjuk szeretettel a Flora Hungaria 
26. számú standján!

Díva Virág K� . • Tel.: +36-20/321-9905
Web: divaorchidea.hu • Facebook: Divaorchidea

• Különleges színek
• Versenyképes árak
• Minôségi termékek

Újdonságok az orchidea világában!

Díva
Orchidea

• 06 20 252 4134
• 06 70 371 4039

Flora Hungaria 
Nagybani Virágpiac

• 28/1. nagykerstand

• 385., 386., 387. 
 udvari stand

• csarnok 
 42., 224. és 
 363. stand

VIRÁG ATTILA

Termékeink –
• olasz extra szegfûk,

• vágott zöldek,

• hazai eukaliptuszok,

• egynyári palánták,

• cserepes jácintok,

• fûszernövények,

• olasz virágzó
 cserepes növények,

• leánderek

– nagy választékban.

M I N D E N ,  A M I  V I R Á G KÖT É S Z E T  I T T H O N  É S  K Ü L F Ö L D Ö N :  www.viragkoteszetszakma.blogspot.com



Flora Hungaria 
Nagybani Virágpiac

621. stand
Telefon: +36 20 987 9272

Fax: +36 1 291 6921
E-mail: andi@granit2009.hu

www.granit2009.hu

Vigyázat! Hamisítják!

Egyedi tervezésű,  
zsűrizett díszkerámiák

M I N D E N ,  A M I  V I R Á G KÖT É S Z E T  I T T H O N  É S  K Ü L F Ö L D Ö N :  www.viragkoteszetszakma.blogspot.com



Virágkötészeti tűzőhabok:
• száraz és vizes tégla
• száraz és vizes Cylinder
• vizes habok: golyók, kúpok, szívek, karikák  
   és egyéb formák

Tűzőhabbal kombinált kellékek műanyag, hab, papír és faalapon:
• Dekorációs alapok 
• Menyasszonyi és kegyeleti csokortartók 
• Autós dekorációk

Egyéb termékek, kellékek széles forma- és méretválasztékban:
• Szalmakoszorú alap, díszített szalma és tobozkoszorúk,  

élőfenyős kompozíciók
• Sírvázák
• Selyemvirág, Krizantém
• Egyéb szezonális kellékek

Rastyl Kft. • H-2045 Törökbálint, Kinizsi u. 17. • Tel.: +36/23/521-320 • Fax: +36/23/521-322 • info@rastyl.hu • www.rastyl.hu

Virágkötészeti kellékek, segédanyagok és kerti 
műanyag termékek közvetlenül a gyártótól!

Ipari és Kereskedelmi Kft.
Industrial and Trade Ltd.

Rastyl_VM1503.indd   1 2015.07.16.   10:07



Tombol a nyár!

2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 9.
Telefon: 24/539-595
www.vta.hu
www.vtawebshop.hu

Vidám lampionok, színes üvegvázák, 
kaspók és dísztárgyak széles választékban, 

kedvező áron üzletünkben!

Tombol a nyár!

2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 9.

Tombol a nyár!
Vidám lampionok, színes üvegvázák, 

kaspók és dísztárgyak széles választékban, 
kedvező áron üzletünkben!

Tombol a nyár!

2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 9.

Tombol a nyár!

2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 9.

Tombol a nyár!Tombol a nyár!
kaspók és dísztárgyak széles választékban, 



FLORA HUNGARIA VIRÁGCSARNOK
Szigetszentmiklós, 34-es stand • Tel.: 06-30-958-66-53

szerdán, szombaton is nyitva 10–17 h-ig
LAjOSmIzSe, GyÁRe, GyÁRe, Gy teLep 6.

(a MOL benzinkút mögött)
Tel.: 06-76-507-995 • Fax: 06-76-507-996

Nyitva: hétfőtől péntekig 7–16 h-ig
info@szarazvirag.hu • www.szarazvirag.hu

VIRÁGKÖTÉSZETI  ÉS 
SELYEMVIRÁG  NAGYKERESKEDÉS

Látogasson el megújult webáruházunkba: 
www.medvesnagyker.hu

Készüljön fel velünk mindenszentekre, 
mert ...

... koszorúinkat szakképzett virágkötőink 
készítik saját virágkötő műhelyünkben, 
így igényesek és kedvező áruak.

... országosan az egyik legszélesebb 
selyemvirág kínálattal várjuk.

... idén is nagyon sok különleges mécsest 
kínálunk szuper árakon.

VIRÁGKÖTÉSZETI  ÉS VIRÁGKÖTÉSZETI  ÉS VIRÁGKÖTÉSZETI  ÉS VIRÁGKÖTÉSZETI  ÉS 
SELYEMVIRÁG  NAGYKERESKEDÉSSELYEMVIRÁG  NAGYKERESKEDÉSSELYEMVIRÁG  NAGYKERESKEDÉSSELYEMVIRÁG  NAGYKERESKEDÉSSELYEMVIRÁG  NAGYKERESKEDÉSSELYEMVIRÁG  NAGYKERESKEDÉSSELYEMVIRÁG  NAGYKERESKEDÉSSELYEMVIRÁG  NAGYKERESKEDÉSSELYEMVIRÁG  NAGYKERESKEDÉSSELYEMVIRÁG  NAGYKERESKEDÉSSELYEMVIRÁG  NAGYKERESKEDÉSSELYEMVIRÁG  NAGYKERESKEDÉSSELYEMVIRÁG  NAGYKERESKEDÉSSELYEMVIRÁG  NAGYKERESKEDÉSSELYEMVIRÁG  NAGYKERESKEDÉSSELYEMVIRÁG  NAGYKERESKEDÉS
VIRÁGKÖTÉSZETI  ÉS VIRÁGKÖTÉSZETI  ÉS VIRÁGKÖTÉSZETI  ÉS VIRÁGKÖTÉSZETI  ÉS VIRÁGKÖTÉSZETI  ÉS VIRÁGKÖTÉSZETI  ÉS VIRÁGKÖTÉSZETI  ÉS VIRÁGKÖTÉSZETI  ÉS VIRÁGKÖTÉSZETI  ÉS VIRÁGKÖTÉSZETI  ÉS VIRÁGKÖTÉSZETI  ÉS VIRÁGKÖTÉSZETI  ÉS VIRÁGKÖTÉSZETI  ÉS VIRÁGKÖTÉSZETI  ÉS VIRÁGKÖTÉSZETI  ÉS VIRÁGKÖTÉSZETI  ÉS VIRÁGKÖTÉSZETI  ÉS 
SELYEMVIRÁG  NAGYKERESKEDÉSSELYEMVIRÁG  NAGYKERESKEDÉS
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 Ha Te mást is akarsz, mint ami mindenhol van, akkor nézd meg a honlapunkat! 
Vasárolj Te is, ahol a német, holland, svájci ... virágüzletek vásárolnak!  

Minőség kedvező áron! 

Virágkötészeti Kellékek és Dekorációk 
     Nemzetközi Nagykereskedése!

Németországi központi raktárunk 
közvetlen 12 országot szolgál ki!
Lapozzd át az új őszi-téli 

katalógusaink 315 oldalát!

 Ötletek és különleges termékek
óriási választéka!



Újdonság!  Â Császárfa!
Rendelhető erdőtelepítésre vagy díszfaként is. 

A legújabb nemesítés Cotevisa2

Orosz István
Flora Hungaria Nagybani Virágpiac • 54. stand

Tel.: +36 30 958 6675

1139 Budapest, Fáy utca 7.
Telefon: +36 70 323 5108

E-mail: info@qart.eu

www.qart.eu

Bizsu
NagykErEskEdés

M I N D E N ,  A M I  V I R Á G KÖT É S Z E T  I T T H O N  É S  K Ü L F Ö L D Ö N :  www.viragkoteszetszakma.blogspot.com

Telefon: +36 20 946 0829
csepke.csaba@selcom.hu
Flora Hungaria Nagybani Virágpiac 77–78. stand



Minden ami virág és ajándék

FLORALAND
KFT.

FLORALAND
KFT.

FLORALAND KFT.
Virág-nagykereskedelem

www.floraland.hu

6000 Kecskemét, Békéscsabai út.2.
Tel.: +36-76-509-709, +36-70-224-0505

Nyitva tartás: H–P.: 6–17h, Szo.: 6–15h, Vas.: zárva 

Flora Hungaria – Szigetszentmiklós
Vágott virág: Kiss Judit: +36-30-371-9562

Cserepes virág: Jurányi Péter: +36-70-286-3199
Szállítás: Madarász Sándor: +36-30-921-6882

Nyitva tartás: H, Sz, Cs, Szo: 7–16h



Felhasznált   termékek:

•	 ®	Table	Design	Neo	22	x	7	x	3,5	cm	
(Art.	Nr.	11-40530	//	40530)

•	 ®	Profix	Glue	Gun		
(Art.	Nr.	31-60610	//	60610)

•	 ®	Profix	Glue	Sticks		
(Art.	Nr.	71-10691	//	730650)

Felhasznált anyagok:	

•	 Agapanthus
•	 Statice	Emille
•	 Eryngium	bourgatii
•	 Phalaenopsis
•	 Bleeched	wooden	sticks	

Lépésrôl lépésre:

1.	 Az	OASIS®	Table	Design	Neo	tálban	lévô	
tûzôhabot	áztassuk	be

2.	 A	tálat	takarjuk	el	textillel

3.	 Tûzzük	a	habba	a	fehérített	faágakat

4.	 Tûzzük	a	virágokat	a	tûzôhabba

5.	 Az	alapot	takarjuk	el	virágokkal

6.	 A	kompozíciót	tekerjük	körbe	alumíniumdróttal	

Kevés virág, nagyobb hatás

Lépésről lépésre

1. Darabolja föl az ® Rainbow® különböző 
színű tűzőhab téglákat ® Knife késsel kb. 
3 mm vastag szeletekre.

2. A szeleteket vágja akkora darabokra, hogy az 
üvegvázába éppen beleférjenek.

3. Helyezze a színes tűzőhab szeleteket tetszőleges 
sorrendben a vázába, míg a váza meg nem telik.

4. Töltse fel a vázát vízzel, melybe előtte belekeverte a 
Floralife® Cear 200 vágottvirág-tartósítót. Ügyeljen 
arra, hogy az összes színes tűzőhab-lap átitatódjon! 

5. A Lathyrus szárait rögzítse a váza sarkai és a 
tűzőhab lapok sarkai közé, hogy a virágok vékony 
szárai ne sérüljenek.

6. Vágja vissza a rózsák szárait 45°-os szögben és 
tűzze őket a kompozíció közepébe.

7. A maradék felületre tűzze be a jázmint és a platánfa 
terméseit.

8. Befejezés képpen fújja le a díszt Floralife® Finishing 
Touch spay-el.

Felhasznált  Floral Products termékek

•	 ® Rainbow® színes tűzőhab tégla Lime Green
 Art. Nr. 25-37020 – 23 x 11 x 8 cm
•	 ® Rainbow® színes tűzőhab tégla Dash of Pink
 Art. Nr. 25-37171 – 23 x 11 x 8 cm
•	 ® Rainbow® színes tűzőhab tégla Ivory
 Art. Nr. 25-37006 – 23 x 11 x 8 cm
•	 ® Rainbow® színes tűzőhab tégla Deep Purple
 Art. Nr. 37013 – 23 x 11 x 8 cm
•	 Floralife® Finishing Touch virágápoló Spray
 Art. Nr. 83-10282
•	 Floralife® Clear 200 – 5 l vágottvirág-tartósító
 Art. Nr. 81-00009

Fölhasznált virágok és levelek

Rosa ’Heaven’ Rózsa
Lathyrus /Nagyvirágú lednek/ 
Jasminum officinalis /Jázmin/
Platanus /Keleti Platán termés/
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Az asztal virág nélkül olyan, 
mint az év nyár nélkül
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Saját gyártású fa termékeink egyedi lehetőséget  
kínálnak, feliratok, táblák, formák.

Fém kalitkák, bőröndök, csipkék óriási választékban.

Corolla Kft.
Flora Hungaria 625-ös stand • 06/70-604-5423

1089 Budapest, Vajda Péter u. 15.
www.corollakft.hu

Kivételes lehetőség!
 

Rendelj  
natúr szív köszönőajándékot,  

mi megajándékozunk  
a felirat megtervezésével.Lépésről lépésre

1. Darabolja föl az ® Rainbow® különböző 
színű tűzőhab téglákat ® Knife késsel kb. 
3 mm vastag szeletekre.

2. A szeleteket vágja akkora darabokra, hogy az 
üvegvázába éppen beleférjenek.

3. Helyezze a színes tűzőhab szeleteket tetszőleges 
sorrendben a vázába, míg a váza meg nem telik.

4. Töltse fel a vázát vízzel, melybe előtte belekeverte a 
Floralife® Cear 200 vágottvirág-tartósítót. Ügyeljen 
arra, hogy az összes színes tűzőhab-lap átitatódjon! 

5. A Lathyrus szárait rögzítse a váza sarkai és a 
tűzőhab lapok sarkai közé, hogy a virágok vékony 
szárai ne sérüljenek.

6. Vágja vissza a rózsák szárait 45°-os szögben és 
tűzze őket a kompozíció közepébe.

7. A maradék felületre tűzze be a jázmint és a platánfa 
terméseit.

8. Befejezés képpen fújja le a díszt Floralife® Finishing 
Touch spay-el.

Felhasznált  Floral Products termékek

•	 ® Rainbow® színes tűzőhab tégla Lime Green
 Art. Nr. 25-37020 – 23 x 11 x 8 cm
•	 ® Rainbow® színes tűzőhab tégla Dash of Pink
 Art. Nr. 25-37171 – 23 x 11 x 8 cm
•	 ® Rainbow® színes tűzőhab tégla Ivory
 Art. Nr. 25-37006 – 23 x 11 x 8 cm
•	 ® Rainbow® színes tűzőhab tégla Deep Purple
 Art. Nr. 37013 – 23 x 11 x 8 cm
•	 Floralife® Finishing Touch virágápoló Spray
 Art. Nr. 83-10282
•	 Floralife® Clear 200 – 5 l vágottvirág-tartósító
 Art. Nr. 81-00009

Fölhasznált virágok és levelek

Rosa ’Heaven’ Rózsa
Lathyrus /Nagyvirágú lednek/ 
Jasminum officinalis /Jázmin/
Platanus /Keleti Platán termés/
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Az asztal virág nélkül olyan, 
mint az év nyár nélkül
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Székhuzatok
•

Székselymek
•

Vendéglátóipari 
textiliák

bérbeadása
•

Esküvôi  
dekorációk  
készítése

T E X T - R E N T

KRIZANTÉM KFT.

2083 Solymár, Sport u. 22. | E-mail: kovari.krizantem@t-online.hu
Tel.: 06 20 982 9029 | 06 20 428 7870 | 06 20 533 9190 | 06 26 361 084 | 06 26 361 055

www.kovarikrizantem.hu

STRAATHOF PLANTS B.V.
• krizantémdugványok 
egész évben, kisvirágú 
cserepes és csokros, 
multifl ora fajták

FIDES POTPLANTS B.V.
• muskátli, Osteosper-
mum, NG Impatiens, 
futópetúnia, korallvirág, 
Nemesia, dália

SCHNEIDER 
JOUNGPLANTS B.V.
• egynyári virágok, bal-
konnövények, évelők, 
primula, árvácska

GRENETH PLANTS B.V.
• Lisianthus, törökszegfű, 
boglárka, viola, Campa-
nula, Matricaria, Celosia 

MKOPPE B.V.
• Elatior begóniák 

A  FENTI  CÉGEK SZAPORÍTÓANYAGÁT FORGALMAZOM,  A MAGYARORSZÁGI  KÉPVISELŐJÜK VAGYOK.



•  ecuadori és kolumbiai rózsa és szegfû prémium minôségben

•  Hollandiából kiváló minôségû vágott virágok és zöldek

•  Phalaenopsis speciális választékban

...ha valami különlegeset szeretne!

Telefon: +36/30 9535 436

 +36/20 9423 979

 +36/30 303 2560

 +36/30 214 3778

 +36/30 408 2240

E-mail: spiccblumen@spiccblumen.hu

Web: www.spiccblumen.hu

 

Flora Hungaria Nagybani Virágpiac

nagykereskedelmi csarnok 3. stand

Spicc1303.indd   1 2015.07.24.   21:04





Stile interio nagykereSkedelem 
1131 Budapest ,  Kámfor  ut ca  21-25.
T e l e f o n :  +  3 6  3 0  9 8 5 9  9 9 9
Nyitva tartás: H-CS: 8-17-ig, P: 8-16-ig

Vágja ki a vouchert, 
hozza magával,
melyet a vásárláskor 
beszámítunk!
Vásárlásonként 1db 
voucher váltható be 
min. nettó 50.000 Ft-os 
vásárlási értéknél.

www.stileinterio.hu

10.000 Ft
STÍLE VOUCHER

VÁSÁRLÁSI KEDVEZMÉNY!
Vásárlásonként 1db voucher váltható be min. nettó 50.000 Ft-os vásárlási értéknél.

KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2015.08.15.

Ha ajándék,

akkor Stíle!

ÍzelÍtő különleges 

válaSztékunkból:



Rendelésfelvétel:
Anikó (509. stand): +36 70 630 9146 
Ibolya (509. stand): +36 70 630 8959 
Zsolt (286. stand): +36 70 630 9243

eléRhetőségek:
Flora Hungaria Nagybani Virágpiac 286., 509. stand 
info@golmitz.hu

keRtészetünk 12 000 m2-en  foglalkozik termesztéssel.
dísznövényeink citrusfélék, Bougainvillea, ibolyafa, 
enciánfa, Kuffea, Stevia, Impatiens, hibiszkusz.
nagykeReskedésünkben találhatók prémium 
minőségben és frissességben szobanövények, érdekesebb 
virágzatú Broméliák, Calla, Phalaenopsis, Kalanchoe, Rosa, 
midi és mini növények.
e kínálatot több mint 30 hollandiai kertészet közvet-
len kapcsolatából állítjuk össze.

www.golmitz.hu www.golmitz.hu



Rendelésfelvétel:
Anikó (509. stand): +36 70 630 9146 
Ibolya (509. stand): +36 70 630 8959 
Zsolt (286. stand): +36 70 630 9243

eléRhetőségek:
Flora Hungaria Nagybani Virágpiac 286., 509. stand 
info@golmitz.hu

keRtészetünk 12 000 m2-en  foglalkozik termesztéssel.
dísznövényeink citrusfélék, Bougainvillea, ibolyafa, 
enciánfa, Kuffea, Stevia, Impatiens, hibiszkusz.
nagykeReskedésünkben találhatók prémium 
minőségben és frissességben szobanövények, érdekesebb 
virágzatú Broméliák, Calla, Phalaenopsis, Kalanchoe, Rosa, 
midi és mini növények.
e kínálatot több mint 30 hollandiai kertészet közvet-
len kapcsolatából állítjuk össze.

www.golmitz.hu www.golmitz.hu



Nyester Kft.
Flora Hungaria Nagybani Virágpiac 
Log. 11 | Log. 8 | 502. stand
+36 30 933 1773 | +36 30 754 3424 
+36 30 701 3565 | +36 24 550 537
info@nyester.hu | www.nyester.hu


